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 «كندا رحلة من املتعددة الفوائد»
2013-2014 

 - حفظه تعاىل –الشيخ أكرم زيادة 
بسؿ اهلل واحلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل وظذ آفف وصحبف ومـ وااله واهتدى 

 :هبداه إػ يقم كؾؼاه وبعد

ؾنن مـ كعؿ اهلل افتل ال ُتَعدُّ وال ُُتىص أن حبب اهلل إيلَّ اإليامن وزيـف دم ؿؾبل، وحبب إيلَّ 

افعؾؿ ويرس يل شبؾ ُتصقؾف وبثف، وحبب إيلَّ افدظقة إفقف وإػ ديـف، وإػ ـتابف وشـة كبقف، 

بػفؿ شؾػ األمة ادبارـغ، وظباده ادختاريـ ادجتبغ، ومـ مظاهر هذا افتقسر هذه 

افرحالت افدظقية افتل يقرسها اهلل يل بغ احلغ واآلخر، ومـفا هذه افرحؾة األخرة إػ 

ــدا، بعد كحق ظام افرحؾة األخرة إفقفا، ثؿ افرحالت ادتتابعة ـ وإن ـان بقـفا بعض 

االكؼطاع ـ إػ احلرمغ افؼيػغ، ثؿ ؾؾسطغ ادبارـة، وخاصة ادسجد األؿىص، ثؿ بالد 

، ؾضال ظـ (تـزاكقا)و (ـقـقا)ثؿ أواشط أؾريؼقا؛  (ادؿؾؽة ادغربقة)ادغرب األؿىص 

افرحالت ادحؾقة دم حماؾظات ادؿؾؽة األردكقة اهلاصؿقة؛ مـ افزرؿاء ذؿا، إػ معان 

جـقبًا، ثؿ افؽرك دم اجلـقب افغريب، ثؿ افطػقؾة جـقبا أيضًا، ثؿ دم أؿىص افشامل دم حماؾظة 

، وبغ ذفؽ ـؾف دروس افعؾؿ (ــدا)إربد، وها أكا أختؿفا دم افؼارة األمريؽقة افشامفقة دم 

افققمقة ؽدوة وظشقة، دم ؿراءة وإؿراء ـتاب اهلل تعاػ، وافتػسر، وـتب افسـة ادطفرة، 

وـتب افػؼف، وافؾغة افعربقة، دم مسجدي وادساجد األخرى دم حماؾظة افعاصؿة وؽرها 

مـ حماؾظات ادؿؾؽة، وبزكامج تؾػزيقين ثابت ومباذ ظشقة ـؾ يقم شبت فقؾة أحد ظذ 
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ؿـاة األثر افػضائقة، وتدريس افقاؾديـ افضققف مـ ضالب افعؾؿ إػ ادؿؾؽة مـ أكحاء 

افعامل دم دورات مؽثػة دم افؼرآن افؽريؿ، وظؾقم احلديث، وافسـة، وافؾغة افعربقة وؽرها، 

 .وـؾ ذفؽ بػضؾ اهلل وتقؾقؼف، وإين ألظجب مما يقرسه اهلل يل يقمقا دم ذفؽ

م، ؽادرت بقتل 24/12/2013هـ، 21/2/1435: دم صبقحة هذا افققم افثالثاء

ومسجدي بعد أن أذكت ؾقف أذان افػجر األول حمققا شـة أمقتت رشؿقا بافدظقة إػ 

ؾقف، وصغؾت ادؽقػات فقليت افـاس ادسجد ؾقجدوكف داؾئا،  (افصالة خر مـ افـقم)

وحرصت أن أوتر ظذ طفر افسقارة حمققًا شـة أخرى، ؿبقؾ أذان افػجر افثاين، وصؾقت 

ؾضقؾة افشقخ حمؿد  (بؾديايت)افػجر دم ادسجد افذي يمم وخيطب ؾقف أخل وحبقبل و

ظؿر، افذي أرص ظذ تؼديؿل فؾصالة بافـاس صالة افػجر، ؾلذظـت فطؾبف، واشتجبت 

ألمره، وصؾقت بافـاس مـ أواشط ادػصؾ إحقاًء فسـة أخرى، ثؿ اكطؾؼت متقـال ظذ 

اهلل، ذاـرا فف أذـار ما بعد افصالة دم ضريؼل إػ ادطار دم افقؿت ادحدد، وبعد إهناء 

اإلجراءات افروتقـقة جؾست أـتب هذه افؽؾامت مػتتحا هذه افرحؾة دم وؿتفا افؼظل 

 .افصحقح، راجقا مـ اهلل افتقسر وافؼبقل

َؽاَدَرْت افطائرُة افزيطاكقة ظامَن دم وؿتفا ادحدد، ومل تؽـ ممتؾئة ؾقرس اهلل يل ثالثة مؼاظد 

ؾارؽة ؾعزمت ظذ افراحة وافـقم، بعد وجبة اإلؾطار، وادرور مـ صامل افؼدس افؼيػ 

حقث ـان ادسجد األؿىص بؼبة افصخرة ادَُؿقََّزِة وادَُؿقَِّزَة فف ظذ يساركا، وحقث ـاكت 

األخرة، وصباح  (أفقؽسا)جبال بقت حلؿ واخلؾقؾ ال زافت مؽسقة بافثؾج إثر ظاصػة 

افؼدس وشائر ؾؾسطغ صباح ممقز، يثر احلـغ، ويزيد افعشؼ ألرضـا وأرض آبائـا 
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أرض شؽـت ؾقـا بدل أن كسؽـ ؾقفا ـسائر ادقاضـغ ظذ وجف .. وأجدادكا، وأشالؾـا

 :أرض فق جاز االشتشفاد وافتؿثؾ بؼقل افؼائؾ.. األرض

 وضـل فق صغؾت باخلؾد ظـف كازظتـل إفقف دم اخلؾد كػيس

 ..الشتشفدت بف ومتثؾت

ورجقت وأكا ظذ يؼغ مـ صحة رجائل أن أدرك افققم .. وتلدت.. وتلمؾت.. ُترست

ريـ ال زائريـ، وال مساؾريـ  .افذي كعقد ؾقف إػ مقضــا حُمَرِّ

أخؾدُت إػ افراحة وافسؽقـة واهلدوء، ؾافسػر ضقيؾ، وافقؿت يضقؼ، وال يعرف ادساؾر 

ما شقالؿل دم افطريؼ، واشتقؼظت مرات ومرات، ؾـقم افطائرة كقم مضطرب ؽر مريح، 

وحغ افقصقل إػ فـدن، وؿد بدأت افطائرة باهلبقط افتدرجيل، فػت كظري أول وأـثر ما 

ؿاتؾ : فػتف مآذن بعض ادساجد، ووؿقع تؾؽ ادساجد دم صقارع رئقسقة ؾؼؾت دم كػيس

ظاَدْوا اإلشالم ؿديام وال زافقا يعادوكف حديثا ومعارصة، ومع هذا يلذكقن .. اهلل اإلكجؾقز

 !ببـاء هؽذا مساجد؟

فؽـ دم كػس افقؿت تذـرت حرص ادسؾؿغ افذيـ ابتالهؿ اهلل واختارهؿ فسؽـك بالد 

اإلكجؾقز وؽرها مـ بالد افغرب، وألشباب ـثرة جدا ختتؾػ مـ شاــ إػ آخر، 

وؿؾقؾ مـفـ  (ادحجبات)وفقظفر اهلل ديـف ظذ افديـ ـؾف، وـاكت افطائرة ؾقفا ـثر مـ 

حمجبات حجابا ذظقا، وبعضفـ معفـ حمارمفـ، وبعضفـ بغر حمارم، وباجلؿؾة ؾلـثر 

رـاب افطائرة ـاكقا مـ ادسؾؿغ، وال ظجب ؾافطائرة ؽادرت ظامن، وفؽـ ـ وفألشػ ـ 

رأيت أربعة أو مخسة مـ افقفقد، افذيـ يعتؿرون افؼؾـسقة افقفقدية، وافظاهر أهنؿ ـاكقا 
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متقجفغ ظذ كػس افطائرة إػ ــدا أيضا، حقث راؾؼقكا دم مصاظد وضريؼ افساكزيت مـ 

حقث وجفتـا افؼادمة إػ ــدا، ودخؾقا معـا كػس ضريؼ  (3)إػ ادبـك رؿؿ  (1)ادبـك رؿؿ 

 .افتػتقش، ومحدت اهلل أن ادػتشغ ـاكقا دؿقؼغ معفؿ جدا أـثر مـ ؽرهؿ

خرجت مـ افتػتقش مستعقـا باهلل ثؿ مسسصدا بامرأة شقرية ُوجفتفا كػس ُوجفتل وتتؼـ 

اإلكجؾقزية حتك حجزُت مؼعدي ظذ افطائرة افؽـدية، وألن مالمح افرجؾ افذي حدد يل 

مؼعدي ظذ افطائرة افؽـدية مظاهر مسؾؿ مـ صبف افؼارة اهلـدية شلفتف إن ـان بؿؼدوري 

افصالة ؿبؾ صعقد افطائرة ؾلرصدين إػ ؽرؾة افصالة وـقػ افقصقل إفقفا، وتقضلت، 

وصؾقت افظفر وافعرص مجعا وؿرصا وتقجفت إػ بقابة ادغادرة بعد أن أرصدين بعض مـ 

صذ معل مـ إخقاكـا ادغاربة افؽثريـ افعامؾغ دم ادطار، وبرصاحة ال تشعر بغربة 

فؽثرة افعرب افعامؾغ ؾقف وادستعديـ ؾقرا دساظدتؽ جزاهؿ  (هقثرو)وصعقبة دم مطار 

 .اهلل خرا

تقجفت إػ بقابة ادغادرة إػ افطائرة افؽـدية، ودم افطريؼ ؿابؾت افذي حجز يل مؼعدي 

وأرصدين إػ ؽرؾة افصالة، وافذي بادر فتحقتل واالبتسام يل وـلكف يدظق يل بافؼبقل، أو 

 !يطؾب مـل افدظاء، ال أدري

جؾست أكتظر صعقد افطائرة، وأؿرأ صقئا مـ ـتاب اهلل، ومل يطؾ االكتظار حتك صعدكا 

افطائرة افتل تلخرت ظذ اددرج ألشباب كجفؾفا، ثؿ ضارت مع ؽروب افشؿس تؼريبا 

متلخرة ظـ وؿتفا كحق شاظة، وظذ اختقار اخلرائط افذي دم افطائرة، اخست مـ ؿائؿة 

إػ ( جقجؾ)وهؽذا هل مؽتقبة باإلكجؾقزية ؾؿباذة أرصدين  (makkah)اددن 
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افؼبؾة، ؾؼؿت إػ خمرج افطقارئ افؼريب مـل دم مـتصػ افطائرة تؼريبا، وأذكت فـػيس، 

ُ اهللَ  زِّ ـَ وأؿؿت، وصؾقت ادغرب وافعشاء بغ افسامء واألرض ؾقق ادحقط األضؾيس، ُأ

وأمحُدُه وُأَشبُِّحُف، ورجعت إػ مؼعدي أؽػق أحقاكا، وأتؾق افؼرآن أخرى، وأشبح وأشتغػر 

بؼؾقؾ،  (تقركتق)وأتلمؾ أحقال مـ حقيل حتك وصؾـا وجفتـا بسالم بعد افعشاء بتقؿقت 

وألكـل شبؼ وزرت تؾؽ افبالد ؿبؾ كحق ظام صار ظـدي خزة دم ـقػقة افتعامؾ مع 

اإلجراءات، وافتل وجدت ؾقفا صدة هذه افسـة، ألن افسـة اداضقة صادؾت مقطػة 

اجلقازات افتل اشتؼبؾتـل ظربقة مـ أصقل صامقة ؾلراحتـل مـ ظـاء افتػاهؿ باإلكجؾقزية، 

أما افسـة ؾؾؿ يػفؿ ظع مقطػ اجلقازات وحقفـل إػ األمـ افذي ؾفؿ مـل وؾفؿت مـف، 

شفرتؽ هـا : ثؿ حقفقين إػ اجلامرك، وحغ رأيت افتػتقش افشخيص وؽره ؿؾت فـػيس

 !!.صباحل

ؾلذن يل . ؿؾت كعؿ! أكت صقخ؟: وفؽـ مقطػ اجلامرك حغ رأى ورؿة افدظقة، ؿال

بافدخقل دون أن يؿس حؼائبل، ؾحؿدت اهلل وتقجفت إلخقاين افذيـ ـاكقا يـتظرون 

مـذ أـثر مـ شاظة، وألن حؼقبتل افتل ـاكت دم افطائرة خرجت مؽرسة افؼقاظد حزكت 

 .ظذ ذفؽ حزكا صديدا

خرجت مـ ادطار أتدثر وأؽطل معظؿ وجفل وأكػل خشقة هقاء افصؼقع افبارد، وحتك 

ال أصاب بام أصبت بف افعام ادايض مـ كزفة برد ؿاشقة، وشؾؽـا كػس افطريؼ افذي شؾؽتف 

ؿبؾ شـة، وكزل األخ شامر إلحضار افعشاء مـ آخر مطعؿ أـؾت ؾقف افعام ادايض وهق 

مطعؿ ألخ أردين مـ ـػر أشد، إربد، وما أن دخؾت ادسجد حتك تقضلت وصؾقت ُتقة 
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ادسجد، وؿؾت إلخقاين فـ أصع ُتقة مسجد إال هذه افتحقة، ألكـل شلظتؽػ هـا واحدا 

وظؼيـ يقما بافتامم وافؽامل، وبعد افعشاء أخؾدت إػ افػراش ألكام كقم ادتعب، وأهـل 

 .بـقم ظؿقؼ ؿبؾ أن أؿقم وأكام، وأؿقم وأكام، وأؿقم وال أكام

ُشَفا بعد  بدأت يقمل األول بصالة افػجر، ثؿ بدأت بتجفقز ادادة افعؾؿقة افتل شقف ُأَدرِّ

، وافذي هق يقُم ظطؾٍة (ديسؿز)ظرص كػس افققم، اخلامس وافعؼيـ مـ ـاكقن أول 

وظقٍد ظـد افـصارى، ويقم ظؿؾ وظبادة ظـد ادسؾؿغ، وؿدر اهلل أن يؽقن األخ أبق يقكس 

 .احلبقب ؿد ظؿؾ ظؼقؼة متلخرة فقفده يقكس تغديت مع إخقاين مـفا أحسـ ؽداء

وشابؼة اإلمام افـسائل « ظؿؾ افققم وافؾقؾة»بدأكا يقمـا ذاك بعد افعرص، بافتعريػ بؽتاب 

ْتُف دم مقضقظف، ـؽتاب اإلمام  ـَ دم افؽتابة دم ادقضقع، وافتعريػ ببعض افؽتب افتل صاَر

أليب بؽر بـ افسـل تؾؿقذ افـسائل، « ظؿؾ افققم وافؾقؾة»وـتاب « األدب ادػرد»افبخاري 

افقابؾ »فشقخ اإلشالم ابـ تقؿقة، وـتاب تؾؿقذه افؼقؿ ابـ افؼقؿ « افؽؾؿ افطقب»وـتاب 

، وتؽؾؿـا ظـ خدمة افتالمقذ ـتب أصقاخفؿ، وخدمة صقخـا «افصقب ظذ افؽؾؿ افطقب

اإلمام األفباين رمحف اهلل ـتب افسـة، وظؿع دم افؽتاب خدمة فساث صقخـا اإلمام مـ 

خالل تـزيؾ أحؽامف ظذ افؽتاب، وإشامع احلارضيـ افؽتاب وافتعؾقؼ ظذ بعض أبقابف 

وأحاديثف، وــت ؿد ؿدرت أن يؽقن ذفؽ دم شبع ظؼة فقؾة، وفؽـ اهلل ـ تبارك وتعاػ ـ 

بارك دم افقؿت برـة مل أحؾؿ هبا، ومل أتقؿعفا، ؾؼد أهنقت افؽتاب بلؿؾ مـ ذفؽ بلـثر مـ 

 .أشبقع، وهلل احلؿد وادـة
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ــت ؿد كبفت إخقاين احلارضيـ أكـل مستعد فؾجؾقس بعد افػجر ألشتؿع دـ يريد أن 

خيتؿ افؼرآن دم هذه افػسة خالل ظؼيـ يقما باؿقة، وؿد اشتعد أربعة رجال اصسضت 

وافعؼيـ درجة مئقية وأـثر ُتت  (تقركتق)ظؾقفؿ احلضقر ؾجرا، وما أدراك ما ؾجر 

افصػر، ثؿ كزفت بعد ذفؽ أـثر مـ ذفؽ حتك بؾغـل أهنا وصؾت مخسغ مئقي ُتت 

افصػر، وفؽـفا ظـدي مل تـزل ظـ ظؼيـ مئقي ؾقق افصػر، وهلل احلؿد وادـة، مما أراحـل 

 .دم ظؿع، وُتضري، وتدرييس

حرض ثالثة إخقة دم ؾجر افققم افتايل، وضؾبت مـ ـؾ واحد مـفؿ أن يؼرأ احلزب األول 

مـ اجلزء األول مـ افؼرآن، مبتدأ بؿـ حرض أوالً ظذ شـة ادؼرئغ، ؾؽاكت ؿراءهتؿ ـ وهلل 

احلؿد ـ متؼاربة مـ حقث افضبط ومـ حقث افتقؿقت، ؾؼررت فؽؾ واحد مـفؿ شاظة مـ 

هنار أو فقؾ حيرض ؾقفا بحسب ؿرهبؿ مـ ادسجد، بحقث يؼرأ ـؾ واحد مـفؿ جزًء 

وكصػ، فقـتفقا مـ ؿراءة افؼرآن ـامال خالل افعؼيـ يقم ادتبؼقة، واشتؿرت افؼراءة 

ثالث شاظات، فؽؾ مـفؿ شاظة، ثؿ اكرصؾـا راصديـ ظذ أمؾ مقاصؾة افزكامج مـ 

م، بحقث يؼرأ أؿرهبؿ 27/12/2013: هـ، ادقاؾؼ24/2/1435: صباح افغد، اجلؿعة

مـ ادسجد مـ افساظة افسابعة وافربع ـ مقظد اكرصاؾـا مـ صالة افػجر ـ وحتك افساظة 

افثامـة وافربع، ثؿ يليت اآلخر وهق بعقد ظـ ادسجد كحق ظؼ دؿائؼ، ؾقؼرأ مـ افثامـة 

وافربع، إػ افتاشعة وافربع، ثؿ يؼرأ افثافث بعد درس افعشاء ددة شاظة، وبدأكا بزكاجمـا 

وؿبؾـا ظذره ثؿ ..!! افؼرآين ادقازي فزكامج احلديث دم ادساء، وختؾػ افرابع، واظتذر

 .اكؼطع كسلل اهلل أال يؼطعـا ظـف بؿعاصقـا
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َؿك وتتصاظد، ووترة افطؼس تـزل و وفؽـ اهلل  (!!تتبارد)بدأت وترة جمافسـا افعؾؿقة َُتْ

ـ كسبة إػ افػجر ـ ادبؽر بزـة حضقر افػجر ـ  (!!افَػْجري)يرس وشؾؿ، ؾلتؿ أخقكا ـ 

ـ كسبة إػ وؿت  (!!افضحقي)افؼرآن دم أؿؾ مـ مخس ظؼة شاظة، وأتؿ األخ افثاين ـ 

افضحك ـ افؼرآن دم كحق ثامين ظؼة شاظة، وـاكا يؼرآن ؽقبا وحػظا مـ صدورمها، وـاكا 

افؼراءة مـ ادصحػ حتك جاوز افـصػ  (!!افؾقع)ُمْتِؼـَْغِ ضابطغ، وواصؾ األخ 

ووصؾ إػ شقرة مريؿ أو ضف ثؿ اكؼطع وال أطـف اكؼطع إال فعذر ؿاهر، كسلل اهلل فـا وفف 

 .ـامل افعقن وافتقؾقؼ، وأن يصؾـا وإياه بؿغػرتف ورمحتف، ورضقاكف

فإلمام افـسائل، وافذي اشتؾؾتف مـ « ظؿؾ افققم وافؾقؾة»اشتؿرت جمافسـا دم ؿراء ـتاب 

دم ادغرب، وادطبقظة دم مرص، مل !! ، ألن افـسخة ادحؼؼة«افســ افؽزى»ـتابف افؽبر 

، وال دم ؿراءتـا افثاكقة (أبق ظامر)تـاشبـا أبدًا ال دم ؿراءتـا األوػ مع أخل كؿر افعقامرة 

افتل ــت أشتعد ؾقفا فؾؼراءة دم افؼراءة افثافثة مع األخ حمؿقد بدران ومـ حرض معـا تؾؽ 

ادجافس دم مسجدي، وظز افشبؽة افعـؽبقتقة، وافتل ـان آخرها وختؿفا مع أذان 

بسبب ـثرة . م23/12/2013: هـ، ادقاؾؼ10/2/1435: افعشاء دم ظامن يقم اإلثـغ

 .افتحريػات، وافتصحقػات، وـؾامت افسؼط، واألخطاء ادطبعقة، وؽرها

ؿراءة، وذحا، وتعؾقؼا، وترمجة، وبقاكا فبعض « ظؿؾ افققم وافؾقؾة»أهنقـا ـتاب 

افتخريج، واألحؽام احلديثقة، وافػؼفقة، واإلجابة ظذ األشئؾة، خالل ثالثة ظؼ يقما، 

ودم كحق اثـغ وثالثغ جمؾسا، وأجزكا احلارضيـ بف ـ إخقة وأخقات ـ مسـدا مـ ضريؼ 

« افتقحقد»، وبدأكا دم افققم افتايل افثالثاء بؼراءة وذح ترمجة ـتاب «افســ افؽزى»
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فشقخ اإلشالم حمؿد ابـ ظبد افقهاب رمحف اهلل، وؿد أهنقـاه هق اآلخر دم شبعة أيام، ودم 

 .كحق شبعة ظؼ جمؾسًا، وأجزكا اإلخقة واألخقات احلارضيـ بافؽتاب مـ ضريؼغ

 .إضاؾة إلجازة أخقيـا افػاضؾغ افذيـ أمتا ؿراءة افؼرآن وختامه

م، 13/1/2014هـ، 12/3/1435: أهنقت افدورة ادؽثػة بعد صالة ظشاء يقم اإلثـغ

وكؿت مستغػرا حمقؿال، راهبا أال يتؼبؾ اهلل ظؿع، فؼؾة مراؿبتل وؿؾة إخاليص، راؽبا إفقف 

ـ شبحاكف وتعاػ ـ أن يتؼبؾ ظؿع ـ مع بافغ تؼصري ـ بقاشع وظظقؿ رمحتف وظػقه ـ جؾ 

 .جالفف وظؿ كقافف ـ

م أشتعد فؾسػر حزيـًا أن 14/1/2014هـ، 13/3/1435: أصبحت يقم افثالثاء

يػقتـا افققم األول مـ أيام افبقض مػطرا بسبب افسػر، إذ فقس مـ افز افصقام دم افسػر، 

وؿد اؿسح ظع إخقاين افؽرام األؾاضؾ أن أخرج ضحك هذا افققم خارج معتؽػل ؿبؾ 

شػري، شقام وأن افطؼس داؾئ، واجلؾقد ذاب أـثره، وال خطر مـ خروجل إن صاء اهلل، 

ؾجفزت حؼائبل، واؽتسؾت، وفبست مالبس افسػر، ؾام أمتؿت ذفؽ إال بحضقر األخ 

ظبد ادـعؿ، وخرجت معف دم جقفة ؿصرة مل تزد ظـ افساظة ـثرًا ورجعت واإلخقة دم 

افرـعة األوػ مـ صالة افظفر ؿد أمتقها، ؾدخؾت معفؿ دم افرـعة افثاكقة، وبعد إمتام 

صاليت ؿؿت ومجعت صالة افعرص إػ صالة افظفر متاما ؽر ؿرص ألكـل ــت كقيت مـ 

 .افؾحظة األوػ اإلؿامة حقث أكا، وفذفؽ ــت أتؿ شائر افصؾقات ضقؾة ؾسة إؿامتل
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بعد افصالة، واشساحة شاظة ـامؾة، وبعد افغداء األؾغاين افطقب مـ األخ األؾغاين حمؿد 

آيبقن تائبقن ظابدون »كظقػ ـ حػظف اهلل تعاػ ـ، اكطؾؼـا بعد افساظة افثافثة كحق ادطار 

 .«فربـا حامدون

اشتغرق وزن احلؼائب وإجراءات افسػر وافقصقل إػ ؿاظة ادغادرة ؾسة ما بعد افعرص 

إػ ؽروب افشؿس، حقث تـحقت دم ؿاظة ادغادرة كاحقة بعد أن ُتريت افؼبؾة، وصؾقت 

ادغرب وافعشاء مجعا وؿرصا بلذان وإؿامتغ، وأوترت، وحرض أخ مـ صبف افؼارة اهلـدية 

وصذ ادغرب بجاكبل وحده، ومل جيؿع إفقفا افعشاء ظذ مذهب األحـاف، وبعد ذفؽ 

صعدت افطائرة وأكا أرجق أن أجد متسعا ألـتب هذه افسطقر، وفؽـ جؾست بجاكب 

هـدي ؽر مسؾؿ، يضع خاتؿ ذهب ـبر دم شبابة يؿقـف مما ضايؼـل جدا هذا ادـظر ادـؽر 

مـ وجفغ؛ ذهب فؾرجال، وختتؿ بافسبابة، وبعد أن بدأت بافؽتابة متضايؼا فضقؼ 

ادؽان، وضخامة جسؿل، وجاء افعشاء، وأؽؾؼت احلاشقب وتعشقت، ضؾب اهلـدي 

مخرا مع ظصر افزتؼال مما ضايؼـل ووضعـل دم ملزق رؤية ادـؽر بجاكبل، وظذ بعد 

أصابع مـل، وظدم إكؽاره، وفؽـ اهلل أظظؿ مما كتخقؾ، ؾام هل إال دؿائؼ معدودات؛ ؾبعد 

أن خؾط اهلـدي اخلبقث أم اخلبائث بعصر افزتؼال افطقب حتك اكدفؼ افؽلس دم حضـف، 

مما دؾعف فؾؼقام ؾقرا إػ مستؼره !!! فقتف أحرق ما أصاب ُتت افثقاب: وظذ ـرشقف، وؿؾت

إػ احلامم؛ فقـظػ مالبسف وترك يل افؽرد افذي ُتقل إػ برـة مخر .. ومستقدظف

وبرتؼال، ؾلخذت بطاكقتف ووضعتفا ظذ ـرشقف، ووضعت حؼقبة حقاشقبل وخمدايت 

وأؾضؾ، وضعت احلاشقب ظذ  (درجة أوػ)وأؽرايض ظؾقفا، ورصت بػضؾ اهلل راـب 
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متؽئا .. ضاوفة اخلبقث ادـرصف، وأدرت طفري فؾـاس تارـا ذهؿ، ومؼبال ظذ صلين

اـتب هذه افسطقر برسور وـلكام حقزت يل افدكقا .. مـؽبا ظذ حاشقيب.. ظذ يؿقـل

ما أظظؿؽ وأـرمؽ : وؿؾت فـػيس!! بحذاؾرها، وفقست افطائرة ؾؼط بػسقح مؼاظدها

، دم رحؾة افؼدوم جؾست بجاكبل هـدية رسظان ما وفت مقفقفة كحق ممخرة !يا ربـا

بف أيضًا، ودم افعقدة شؾط اهلل  (!!أتبحبح)افطائرة حغ رأت مصحػل وترـت يل مؼعدها 

أم اخلبائث ظذ خبقث ـػاين ذه، وأظطاين إن صاء اهلل خر هذه افرحؾة، وال أريد أن 

أختؿ، ؾال زفُت مل أصؾ افبقت بعد، ومل تـتف رحؾتل، وال أدري ما ؿدره اهلل يل مـ خر أو 

 .دم باؿل رحؾتل، راجقا مترضظا مقالي شبحاكف أن يتؿؿ يل ظذ خر (ذ)

« ظؿؾ افققم وافؾقؾة»بعد أن اكشغؾت بافؽتابة هذه، وبعدها بتصحقح بعض أخطاء ـتاب 

ادطبعقة ـ وافذي أظتزم ـ إن صاء اهلل تعاػ ـ ضباظتف ضباظة جديدة، مضبقضة األفػاظ، 

َجُة األحاديث ظذ ـتب األذـار وافدظقات افتل شبؼتف خاصة، ُمَبقَّـُة األحؽام  خُمَرَّ

ـ وؿبقؾ وصقفـا إػ فـدن .. ـ وؽرها إن ُظِدمت ـ ظذ األحاديث، مرؿؿة (األفباكقة)

أؽؾؼت احلاشقب حسب أوامر افطران، ودا وصؾـا إػ فـدن ؿبقؾ افػجر، واكتؼؾت مـ 

، ورأيت بعض حاخامات افقفقد ومـ (1)، إػ مبـك ادغادرة رؿؿ (3)مبـك افقصقل رؿؿ 

ُيسؿقن مـفؿ بادتديـغ بؿالبسفؿ افسقداء، ومعاضػفؿ افطقيؾة، وؿبعاهتؿ افتل تشبف 

، وتساءفت دم كػيس أهيؿ األصؾ دم هذه افؼبعات، آفقفقد، (افؽاوبقي)ؿبعات رظاة افبؼر 

، وهؾ هلذه افؼبعات !، وهؾ ـاكت هذه افؼبعات دم أشالف بـل إرسائقؾ؟!أم رظاة افبؼر؟

ظالؿة بافتقف أربعغ شـة، وصؿس افصحراء افتل ـػاهؿ اهلل إياها بتظؾقؾفؿ خالهلا 
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وهؾ ـان مقشك وهارون وؽرهؿ مـ أكبقاء بـل إرسائقؾ ـ ظؾقفؿ افسالم ـ ! بافغامم؟

وأشئؾة ـثرة  (متديـقفؿ)يعتؿرون مثؾ هذه افؼبعات، وؽرها مما رأيـاه دم افؼدس ظذ 

َهِة َمـَاطَِر وجقهففؿ  تثرها مـاطرهؿ افؽرهية، وحلاهؿ افؽثة افطقيؾة، وصقارهبؿ ادَُشقِّ

افدمقؿة افبغقضة، وادخافػة فؾػطرة وفســ ادرشؾغ حتاًم، ورصت أتػرس دم مالحمفؿ 

، (1)إػ مبـك رؿؿ  (3)وشحـاهتؿ ادغضقب ظؾقفا، وؿد صارـقكا احلاؾؾة مـ مبـك رؿؿ 

مما أثار كؽدي دم صبقحة هذا افققم افقفقدي  (1)ثؿ افطريؼ ـؾف، وافتػتقش إػ مبـك رؿؿ 

بحؼ، وفؽـ ال شبقؾ إػ افتشاؤم، وجيب أن يؽقن افتػاؤل هق احلادي دم هؽذا شػر كرجق 

 .بف اهلل وافققم اآلخر

بعد جفد جفقد، وتعب، وظرق، وبادرت احلامم ألتقضل فصالة  (1)وصؾـا مبـك رؿؿ 

افػجر، وافتبست ظعَّ افؼبؾة، وشلفت ظـ جفة ادؼق وهل ؿبؾتل دم بالد افغرب، ومخـت 

ظؿؾ »جفة افؼبؾة بعد جفد وشمال، وصؾقت افػجر بنشػار ثؿ جؾست أظؿؾ ظذ ـتاب 

، وــت رابع أربعة دم ؿاظة ادغادرة ؿبؾ أن يتقاؾد إفقفا ادغادرون رجاال «افققم وافؾقؾة

وكساء، مسؾؿغ وؽر مسؾؿغ، وبدأت تسؿع ـ بقضقح وبصقت ال خيؾق مـ ارتػاع 

 .أحقاكا ـ افؾغة افعربقة، وافؾفجة األردكقة هـا وهـاك

بؼقت أظؿؾ ظذ افؽتاب حتك ــت آخر ادغادريـ افؼاظة إػ افطائرة، ووجدت مؼعدي 

ؿبؾ ادؼعد األخر مباذة، وبثالثة مؼاظد ـامؾة، يعـل رسير مل حيصؾ ظؾقف كتـقاهق دم 

 !!رحالتف إػ فـدن ومـفا
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ما أن ؽادرت افطائرة أجقاء فـدن دم مقظدها ادؼرر حقايل افتاشعة صباحًا، وبعد افتؿتع 

، وبعد اشتؼرار افطران (هقثرو)افشابة افعجقز ادتؼاظدة دم مطار  (افؽقكؽقرد)بؿـظر 

حتك جاء اإلؾطار، وبعد اإلؾطار « ظؿؾ افققم وافؾقؾة»أخرجت حاشقيب أظؿؾ دم ـتاب 

اشتلكػت ظؿع، وحقث ــا كسر دم اجتاه افؼبؾة مباذة تؼريبا، وحغ رصكا ؾقق افبقشـة 

واهلرشؽ مع مـتصػ افـفار، ووؿت صالة افظفر تؼريبا، وؽؾبة طـل أن افقؿت دم هذه 

األجقاء وؿت طفر، إذ ـان افقؿت دم ظامن افساظة افثاكقة، ودم فـدن افساظة احلادية ظؼة، 

وافقؿت دم أجقاء افبقشـة واهلرشؽ افساظة افثاكقة ظؼة، أذكت وصؾقت افظفر وافعرص 

دم ممر افطائرة بعد أن شلفت ادضقػ وادضقػة دم ممخرة افطائرة إن ـاكا شقستخدمان 

 .ادؿر أثـاء صاليت ؾلذكا يل بافصالة، ووؿػا يرؿبان صاليت

بعد افصالة ـ وؿد بؼل ظذ افرحؾة أـثر مـ شاظتغ وكصػ ـ أخؾدت إػ افراحة ًظعِّ 

أكام، وؾعال كؿت كحق شاظتغ، وما اشتقؼظت إال وافطائرة ؿد ؽادرت أجقاء صامل 

ؿزص دم اجتاه ؾؾسطغ ادحتؾة، وحقث أن افرحؾة مـ شاحؾ جـقب حقػا إػ ظامن ال 

دؿقؼة ـ ـام تشر معؾقمات افرحؾة ظذ اخلريطة أمامل ـ ؿؾت  (18)تستغرق شقى 

أشتؿتع بافـظر إػ أــاف بقت ادؼدس، وما هل إال دؿائؼ حتك دخؾـا األجقاء األردكقة، 

وكظرت إػ ظامن دم رابعة افـفار ألول مرة دم حقايت مـ أجقاء صاؾقة، وؿد أدهشـل 

وهافـل مجال ظامن وـِز حجؿفا، وفػت اكتباهل بقاض مباكقفا افرائع وؿد ؽسؾفا اداء 

وافثؾج وافزد، ؾؽاكت ـعروس دم مالبس زؾاؾفا افبقضاء تزيـ خدهيا خافتان شقداوان 
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مها افزجان افؾذان دم افدوار اخلامس، وخافة شقداء أشػؾ ذؿـفا دم افعبديل مؽان مؼر 

 .ادخابرات افؼديؿ، وؾعال رأيت أمجؾ مدن افدكقا وأحالها

ومـ جـقب ملدبا، ومـ ؾقق جبؾ احلاميدة كظرت إػ ملدبا تؾؽ ادديـة افتل متددت 

وـزت ـثرا ظـفا حغ ــت أظؿؾ مدرشا دم بعض كقاحقفا ؿبؾ أـثر مـ ثالثغ شـة، 

وافتل ما ترـت ؾقفا ؿرية، وال خربة، وال جتؿعا ريػقا، أو بدويا، إال وزرتف فؾدظقة إػ اهلل، 

 (افـؼاؾة.. افشعبة)وافتل تشبف بامتداد ضريؼقفا افغربقة وافؼؿقة مـفا صامالً إػ ظامن ؿاظدة 

افتل ــا كستخدمفا فقؿذ افطققر صغارا، وحغ تقجفـا ذؿا كحق مطار ادؾؽة ظؾقاء 

افدويل مـ ؾقق شفقل ملدبا اجلـقبقة افؼؿقة كحق اجلقزة، وتذـرت هذه افسفقل وضرؿفا 

افسابقة ـ ؿبؾ أن تستبدل تؾؽ افطرق افسابقة افتل ـان حيؾق يل شؾقـفا ظذ دراجتل افـارية 

مـ افغبار ـ بطرق اشػؾتقة معبدة ختسق تؾؽ افسفقل وـلهنا ـحؾة  (زوبعة)حمدثا خؾػل 

 !ـؿ هل مجقؾة وحبقبة ربقع بالدكا؟: افعغ بافـسبة حلدؿتفا، ؿؾت فـػيس

كزفـا دم مطار ادؾؽة ظؾقاء افذي تتحرك ؾقف اآلفقات اإلكشائقة دم بـاء جديد، ودم أجقاء 

مشؿسة مجقؾة ورائعة، وـان حلسـ اشتؼبال مقطػل ادطار مـ رجال أمـ وؽرهؿ أثر 

رائع دم االشتؿتاع بدخقل افبؾد احلبقب مرة أخرى، وافػرح بافقصقل إفقفا مرة أخرى، 

وتذـرت افػرق بغ شـقات ماضقة كؽدة ــا ال كغادر ادطار ذهابا وإيابا إال بـؽد افسمال 

وافتحؼقؼ ؿبؾ افسػر، وكؽد حجز اجلقاز ورضورة مراجعة دائرة ادخابرات الشتالمف 

 .مـفا بعد ُتؼقؼ ـ ـثرا ما ـان يؽقن أتػف مـ افتاؾف ـ
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وصؾـا افبقت بقؿـ اهلل ورظايتف، ورجعت ألـؿؾ هذه افؽتابة، وألدون أهؿ مالحظايت 

 :ومشاهدايت مـ هذه افرحؾة افتل شؿقتفا

 2014-2013« افػقائد ادتعددة مـ رحؾة ــدا»

 :وأمهفا

ـ أكـل مل وفـ أكس مـظر ظامر افصغر، افذي مل يبؾغ افعؼ شـقات، وأخقه يقشػ، 1

وافؾذان مل يتغقبا مع وافدمها افػاضؾ ادرصي األصؾ ظـ صالة افػجر يقما واحدا ضقؾة 

ماذا يريد أظداء اإلشالم أن يـافقا مـ مرص، وهمالء : ؾسة إؿامتل، وــت أؿقل فـػيس

شالم ظذ مرص، ومـ ! أبـاء مرص افعروبة واإلشالم دم اخلارج، ؾؽقػ هبؿ دم افداخؾ؟

ظاش بؿرص، ومـ حؾ بؿرص، ومـ خرج مـ مرص، ومـ أحب مرص، ومـ حقؾ بقـف 

 ..!!وبغ مرص مـ أمثايل

ـ وـذفؽ صديؼفام حمؿد، وأبـاء أيب يقكس ادغريب األربعة، يقكس، وصفقب، وزيد، 2

وأيقب، وإبراهقؿ األثققيب افصغر، وآخريـ مـ افػتقان، وافصبقان، أؿؾ حماؾظة ظذ صالة 

افػجر مـ ظامر وأخقف، بارك اهلل ألبقفام، ؾقفام وبارك هلام ؾقف، وـذفؽ دم شائر مـ َذـرت 

 .ومـ مل أذـر

ـ أما افُشقَّاُب ادتؼاظدون ـبار افسـ ؾؼد رأيت رجال مـ أصقل تقكسقة مقافقد شـة 3

م أشلل اهلل أن يبارك فف دم ظؿره وصحتف وظاؾقتف ـ يعـل ظذ ظتبات افثامكغ ـ ومل (1935)

تؽـ ختطئف صالة مـ افصؾقات، وـذفؽ أخ باـستاين متؼاظد ؿد بؾغ مـ افؽز ظتقا، 

اكؽرست يده إِْثَر اكزالؿف ظذ اجلؾقد، أول وصقيل، ومل َتُػْتُف صالٌة خالل ؾسة إؿامتل ـ 
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أشلل اهلل أن يبارك فف دم صحتف وظؿره وظاؾقتف ـ وفؼد ذـرتـل مقاطبتفام ظذ اجلامظة بام 

ـتبف صقخـا رمحف اهلل دم بعض ـتبف ظـ كػسف، وأكف وؿد جاوز افثامكغ، وال زال يؼقد 

 .شقارتف، ويؼيض مصاحلف، ويصع افـاؾؾة ؿائام، ويعؿؾ دم افؼراءة وافؽتابة شاظات ضقال

ـ وأما افـساء وافػتقات ؾقجقدهـ دم ادسجد صبف دائؿ ظدا صالة افػجر، وخاصة دم أيام 4

افعطؾ، وحرص بعضفـ ظذ جمافس احلديث، وظذ تعؾقؿ افػتقات افؼرآن دم أيام افسبت 

واألحد ـ مدرشة هناية األشبقع ـ مـ افساظة افعاذة صباحا إػ ما بعد صالة افظفر، 

وـذفؽ افػتقان، مع األخ أبق يقكس، واألخ اجلزائري افذي معف، وافذي ؾتـل اشؿف 

 .وــقتف

ـ احلرص ظذ كظاؾة ادسجد ومراؾؼف، وإحضار افطعام إػ ادسجد وخاصة، افعؼائؼ، 5

وافقالئؿ، وؽرها، ؾقستغؾقن أيام افعطؾ فقؽرم بعضفؿ بعضا، ويتعاوكقن دم اخلدمة، 

 .وافتؼديؿ، وافتـظقػ، تعاوكا يغبطقن ظؾقف، ويشؽرون ظؾقف دم كػس افقؿت

ـ حرص افعديد مـفؿ ظذ تدويـ افػقائد افتل يستؿعقهنا ويؾتؼطقهنا خالل ادجافس، 6

وتدويـ األشئؾة إػ هناية ادجؾس، وظدم تػقيت أشئؾتفؿ افتل ـاكت تـؿ ظـ اكتباه وؾفؿ 

 .وتطؾع إػ مزيد مـ افػفؿ وافعؾؿ، وـذفؽ تسجقؾ ذفؽ بلدواهتؿ ادختؾػة

ـ حرصفؿ ظذ كؼؾ ادجافس افعؾؿقة وبثفا أثـاء اكعؼادها، وتسجقؾفا ثؿ تـزيؾفا ظز 7

 .افشبؽة افعـؽبقبتة يقمقا، أول بلول

وأما افػقائد افتل اشتػدهتا مـ هذه افرحؾة ظذ ؿرص ـتابتل ؾقفا، ومل أـتب أثـاء إؿامتل دم 

 .ظـفا الكشغايل ادستؿر دم تسؿقع افؼرآن، أو افتحضر فتدريس افؽتابغ افسابؼغ (ــدا)
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ـ احرص ظذ االشتقؼاظ ؿبؾ صالة افػجر يقمقا فشغؾ يشغؾؽ وفغر صغؾ، ؾؿـ كام 1

 .ظـ افبقل دم أذكقؽ!! حتك يصبح بال افشقطان دم أذكقف، ؾال تسك افشقطان يبقل أو يزيد

 .ـ أحقل ما تستطقع مـ افســ، ؾنن دم افسـة أجر ظظقؿ، ودم إحقاء شـة أجر أظظؿ2

مؽان .. جمؿع حاؾالت.. حمطة ؿطار..مطار..ـ احرص ظذ افقصقل إػ وجفتؽ3

مبؽرًا ؾػل ذفؽ خر ـبر، وخاصة ادقظد ؾافتلخر ظـف !! مقظد.. درس.. حمارضة.. ظؿؾ

 .مـ افـػاق

ـ ال تـس دظاء افسػر، ودظاء افرـقب، واإلـثار مـ افتسبقح وافتحؿقد وتالوة افؼرآن، 4

ؾضال ظـ االشتغػار، وافدظاء وافترضع، ؾدظاء ادساؾر مستجاب، وافعؿر ؿصر، 

 .وافذـر يطقؾ افعؿر بزـتف

ـ تذـر أن فـا مسجدا مبارـا، صذ ؾقف األكبقاء، وشجد ؾقف ادرشؾقن، واظتؽػ ؾقف 5

افصاحلقن، وهق يئـ مـذ ظؼقد ـ وشائر األرض افتل بارك اهلل ؾفا فؾعادغ ـ ُتت احتالل 

 .صائـ بغقض

َتِسُب ؾقف مـ األجر ما ُتتسب دم يؼظتؽ، ؾاحرص ظذ 6 ـ افـقم حغ احلاجة إفقف ظبادة َُتْ

افـقم ظذ ُضفر، وذـر هلل حتك تبؼك صحقػة حسـاتؽ دم كقمؽ مػتقحة ـام هل دم 

يؼظتؽ، مع مالحظة إؿػال صحقػة شقئاتؽ، وذهاب مؾؽ شقئاتؽ دم إجازة أثـاء كقمؽ، 

 !!وفعؾف يدظق فؽ بطقل افـقم فتطقل ؾسة إجازتف، ؾستاح وتريح

ـ بادر إػ افصالة دم أماــفا وخاصة دم ادحطات وادطارات األجـبقة ؾغافبا ما شتجد 7

 .أكاشا أخقارًا مـ إخقاكؽ ادسؾؿغ يساظدوك
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ـ ال تتفاون دم إكؽار ادـؽر وفق دم ؿؾبؽ، خاصة ظـدما يؽقن ؿريبا مـؽ أو بجاكبؽ، 8

وهق مما يؽثر دم افطائرات وافؼطارات دم بالد ؽر ادسؾؿغ، ودم بعض بالد ادسؾؿغ ـ 

 .فألشػ افشديد ـ ؾنكف مع ـقكف أضعػ اإليامن إال أن كتائجف باهرة وظجقبة

ـ حاول أن تصع دم افطائرات وافؼطارات، وتؽقن كقتؽ دظقة افـاس فإلشالم، وخاصة 9

بلذاكؽ، وإؿامتؽ، وفق حقث تسؿع كػسؽ ؾفام دظقة تامة، وافصالة بحد ذاهتا دظقة 

 .أخرى، واشجد بغ افسامء واألرض وأضع اهلل دم اهلقاء ـام تطعف دم افز

ـ احرص ظذ وؿتؽ، وأـثِْر مـ ذـر اهلل ظـد تعرس بعض أمقرك، وال تـس أن اهلل مع 10

 .ـام ؿال شبحاكف. ؾاذـروين أذـرـؿ..افذاـريـ

ـ احرص ظذ صحتؽ ـ خاصة ظـدما تؽقن دم مفؿة دظقية ـ حتك ال تتعطؾ ظـ 11

ؾافـاس  (خػػ دمؽ)مفؿتؽ، َوُتَعطِّؾ ؽرك دم ظالجؽ وتطبقبؽ، وال تؽثر ضؾباتؽ، و

ُتب ذا افدم اخلػقػ، وال تظـ أن ـؾ مـ حقفؽ مـ افـاس يتؾذذون بخدمتؽ، ويتؼربقن 

 !!إػ اهلل بافتؼرب مـؽ

ـ حاول أن تعطل افـاس أـثر مما يتقؿعقن مـؽ مـ وؿتؽ، وجفدك، وظؾؿؽ، وشائر 12

 .ظطائؽ

ـ احرص ظذ تربقة أبـائؽ افسبقة اإلشالمقة، مـ خالل اصطحاهبؿ فؾصؾقات 13

 .وخاصة صالة افػجر، ؾافقؿت ادبارك يمثر دم افقفد ادبارك افذي تريد أن حيؿؾ اشؿؽ



19 
 

وأخرا ؾام مـعـل مـ كؼ هذه افقرؿات إال مرض ظاجؾـل بعد ظقديت أفزمـل افػراش، 

َوَهدَّ مجقع مػاصع، وبسبب مطافبة بعض األخقة افػضالء هبذه افؽتابة ؾفا أكذا ؿد ـتبت 

 .وكؼت وهلل األمر مـ ؿبؾ ومـ بعد

 واحلؿد هلل رب افعادغ


